
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel. 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Wpis do Rejestru Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 025 /2022 

NAJWIĘKSZE TERMY  

na Podhalu CHOCHOŁÓW 
 

 
 

12 marzec 2022r. – sobota 
 
 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.15 wyjazd 

z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Wadowice, Czarny Dunajec do 

miejscowości CHOCHOŁÓW. Dla osób ceniących sobie wypoczynek i relaks w basenach 

termalnych, pobyt do godz. 16.30na najmłodszym kompleksie basenów termalnych – 

CHOCHOŁOWSKIE TERMY !!!. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 

CHOCHOŁOWSKIE TERMY to: 8 basenów whirlpool z wodą termalną, basen whirlpool z wodą 
solankową, 2 baseny wewnętrzne ze stanowiskami do masażu, 2 baseny zewnętrzne z atrakcjami 
wodnymi (rwąca rzeka, dysze wodne, bufet przy basenie, …), basen pływacki, zjeżdżalnia 
pontonowa, grota solna, łączna powierzchna lustra wody to 3000m2, temp. wody 32-370C, dla 
wygłodniałych do dyspozycji jest bar i kawiarnia, a dla najmłodszych – pokój zabaw AKWARIUM.  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  
• rezerwacja wstępu na baseny, 
• pilot i przewodnik na trasie,  
• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma bezp. 10 tys. zł 

  
 

koszt wycieczki: 88 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 80 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2022r., Karta Turysty CCIiT)  
 

  

WSTĘP na BASENY TERMALNE + LECZNICZE (cena grupowa min. 15 osób.)* 
  

 
 

 
więcej na: www.chocholowskietermy.pl  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie 
z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). 

Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 

Możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „TERMY” 
 

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać 
osobiste środki ochrony (maseczki), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu.  

 

Czas wstępu / osoba dorosła seniorzy 60+ dzieci 3-16 lat 

3 godziny 75 zł  (65 zł)* 59 zł  (49 zł)* 55 zł  (45 zł)* 

bez limitu 95 zł  (85 zł)* 79 zł  (69 zł)* 75 zł  (65 zł)* 

W CENIE SUNA  

i GROTA SOLNA !  

http://www.chorzow.travel.pl/
http://www.chocholowskietermy.pl/

